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ה'אלול,תשע"ה 



אישור מנהל רוחבי ליצרני פסולת מסוכנת – העברת פסולת אריזות שהכילו חומרים מסוכנים
לטיפול במפעל "אקוכם איכות הסביבה בע"מ" בפתח תקווה
 

תקנותרישויעסקים(סילוקפסולתחומרים מסוכנים),התשנ"א– 0792(להלן:"התקנות")מחייבותבעל
מפעללסלקאתהפסולתהמסוכנתשמקורהבמפעלאומצויהבו,למפעללנטרולוטיפולבפסולותמסוכנות
שבנאותחובב(להלן:"אתרהפסולתהרעילה"),אולמקוםאחרבאישורהמנהל(להלן:"אישורמנהל"). 
הוראה זו נועדה לוודא כי פסולת מסוכנת ,העלולה להוות סיכון לאדם ולסביבה ,תטופל באופן סביבתי
ראוי.בתחילתהדרךלאהיוקיימיםמתקניםרביםלטיפולסביבתיבפסולתמסוכנת,ורובהפסולתאכן
טופלהבאתרפסולתרעילה .לאורךהשניםקמובישראלמתקניטיפולשוניםלפסולתמסוכנת,וכיוםרוב
פסולתזו(כשנישליש)מטופלתשלאבאתרהפסולתהרעילה. 

בעקבותזאת,קייםהמשרדלהגנתהסביבה,עבודתמטהשמטרתהבחינתמדיניותולענייןאישורימנהל.
כתוצאהמעבודהזו,מצאהמשרדלנכוןלקבוע,במקריםהמתאימים,אישורימנהלרוחביים,המבוססים
עלאישורמתקניםלטיפולבפסולתמסוכנתבעלתמאפייניםספציפייםוהכלכפישיפורטלהלן,ולפיתנאים
שיעמודבהםמבקשהאישור(יצרןהפסולת)והמפעלהמטפל .

יובהרבזאת,כיהאמורנוגערקלאישורהמנהלבהתאםלתקנותולאליתרהחובותהנובעותמהתקנותאו
לפיכלדין,כגוןליוויהפסולתב"טופסמלווהלפסולתמסוכנת",אריזתהושינועהשלהפסולת. 

לאורכלהאמורובתוקףסמכותילפיתקנה(2ב)לתקנות,הרינימאשרתהעברתפסולתחומריםמסוכנים
למפעל "אקוכם איכות הסביבה בע"מ"פתח תקווהכמפורטלהלן :
 .0שםזרמיהפסולת–אריזותשהכילוחומריםמסוכנים,כמפורטבנספח0 
 .2סוגהטיפול–הכנהלשימושחוזר,למחזוראולסילוק

וזאתבתנאיםהמפורטיםלהלן :

 .0על כל משלוח של הפסולת להתאים לאישור מנהל זה ,מבחינת מאפייני וסיווגי הפסולת ומגבלות
לקליטהוכלתנאישצויןבאישורמנהלזה .
 .2הפסולתתועבררקבאמצעותמוביליםבעליהיתריםלפיכלדין,לרבותהיתרירעליםוכןישללוות
אתמשלוחהבטופסמלווהלפסולתמסוכנת,אשריישמרלאחרסיוםהמילויעלידיכללהגורמים,
לרבותהמפעלהמטפללמשך2שנים.
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 .3יצרן הפסולת ישמור את החשבוניות המעידות על קבלת הפסולת באקוכם ואת מסמך ההסכמה
לקבלתהפסולתלטיפולחתוםבידיאקוכם,למשך2שנים.
 .4יצרןהפסולת, יגישלמנהלדיווחרבעוני,עדסוףהשבועהשנישלהרבעוןהבאאחריו,באשרלמשלוחי
הפסולתהמסוכנתשהועברובהתאםלאישורמנהלזה.הדיווחיכלולאתהפרטיםהמופיעיםבנספח2
לאישורזהויועברבקובץאקסל.
 .2אישורזהבתוקףכלעודלאחלשינויבמגבלותהקליטההמותריםבאקוכם
 .6אישורזהתקףמיום5/9//90/03עדליום 5/9//90/03







בכבודרב ,



אוריתאוזן 
ממונהפסולתמסוכנת  

המנהלתלפיהתקנות 
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